
ESCRITÓRIO DE PARCEIROS DE DESENVOLVIMENTO 
Lidera a Agência no contato e administração de relacionamentos estratégicos que promovem desenvolvimento transformacional e 

melhoram a efetividade da assistência de desenvolvimento ao redor do mundo. 
 

 
NOSSAS DIVISÕES 

NOSSOS PARCEIROS 

O QUE FAZEMOS 

NOSSAS PARCERIAS 
 

1. Promover uma abordagem aberta, Colaborativa para prática de desenvolvimento, acesso a informação de desenvolvimento, compartilhamento de melhores práticas e 
lições aprendidas 

2. Alavancagem de recursos adicionais para impacto e sustentabilidade de desenvolvimento melhorado 
3. Melhorar o diálogo e entendimento entre a comunidade internacional 

4. Expandir a diversidade de recursos técnicos e outros disponíveis para a USAID 
5. Formar o pensamento de outros doadores em políticas de desenvolvimento 

6. Patrocinar melhores relacionamentos intra-agência para o governo dos EUA 
 

E ULTIMAMENTE TRAZ MELHORES RESULTADOS DE DESENVOLVIMENTO PARA O POVO DOS PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO

Doadores 
Bilaterais & 
Multilaterais 

(BMD) 

Alianças Setor 
Privado (PSA) 

Coordenação 
Millennium 

Challenge (MCC) 

Cooperação 
Privada Voluntária 

(PVC) 

Aliança 
Desenvolvimento 

Global (GDA) 

Doadores bilaterais e 
multilaterais; instituições 

de desenvolvimento 
internacional; e outras 

agências dos EUA com 
interesses de 

desenvolvimento 

Fundações de 
corporações locais e 

multinacionais, 
fundações, organizações 

não governamentais 
(ONGs) 

Coordenação Millennium 
Challenge e Missões 

USAID com Programas de 
Limiar MCC 

ONGs dos EUA, locais & 
internacionais; organizações 

privadas e voluntárias 
(OPVs); cooperativas & 

organizações de 
desenvolvimento 

cooperativo; &  
Corpos de Paz 

Empresas privadas de 
tecnologia, ONGs, 

governos, comunidades 
em linha em 

desenvolvimento e 
tecnologia internacional 

Liderança para facilitar 
cooperação de política e 

programática entre a USAID 
& outros doadores. 

Representantes 
da USAID em fóruns 

internacionais e reuniões 
inter-agências, e na 

supervisão de instituições 
internacionais. 

Coordena o trabalho da 
USAID sobre a efetividade da 

assistência. 
Representa a USAID em 

Bruxelas. Tóquio. Genebra, 
Beijing, e em Paris na 

OECD/DAC 

Liderança para a Agência na 
construção de parcerias 

públicas-privadas. Contata 
empresas, fundações, 

governos de países doadores, 
e outros que desejam 

colaborar e co-financiar 
atividades de 

desenvolvimento. Desenvolve 
e fornece treinamento, 

comunicações e orientação 
técnica sobre a construção de 

parcerias. Monitora e relata 
sobre as atividades de 

parceria pública-privada da 
USAID. 

 

Liderança para 
implementação e supervisão 
dos Programas de Condado 

de Limiar di Millennium 
Challenge. Assessora o papel 
do Administrador na Diretoria 
de MCC ao trabalhar com os 

grupos de trabalho de 
Representantes da Diretoria 

de MCC, que inclui o 
Departamento de Justiça, 

Tesouro, e o Conselho 
Nacional de Segurança e o 

Escritório de Gestão e 
Orçamento. 

Liderança nas parcerias 
entre a USAID e OPVs EUA 

local e internacional, 
cooperativas, e o Corpo de 
Paz. Fornece assistência 

para construção de 
capacidade para Missões e 

seus parceiros locais. 
Desenha e implementa o 

Programa de 
Concessionários de 

Desenvolvimento de mando 
do Congresso. Registra 

OPVs para elegibilidade de 
assistência em nome da 

Agência. 

Liderança para promover 
inovações para melhorar o 

acesso e custo de conhecimento 
na USAID (com Gestão de 
Conhecimento M/CIO) e no 

campo internacional de 
desenvolvimento. Ajuda no uso 
de  ICT na ampla comunidade 

internacional de 
desenvolvimento para 

colaboração e conhecimento 
compartilhados para criar uma 

abordagem mais aberta e 
colaborativa. Promove 

investimento em tecnologias de 
inovação. 


